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Z RADNICE ...
Co je nového...
Vážení spoluobčané!
V okamžiku, kdy píši svoji zprávu,
konečně napadl sníh. Přináší to radost dětem,
ale i starost
silničářům a
našim
technickým
službám.
K zimě sníh
a mráz samozřejmě
patří,
a
proto
se
začalo
s úklidem. V době, kdy budete
zpravodaj číst, možná už žádný
sníh zase nebude. Současné počasí
je totiž velmi nevyzpytatelné, ale
myslím si, že jsme připraveni
dobře a chodníky a místní komunikace uklidíme ke spokojenosti našich občanů včas.
Pracovníci našich technických
služeb nezaháleli ani v době, kdy
sníh nebyl. Příznivé počasí v lednu
jsme využili k zateplení stropu ve
zdravotním středisku. Na půdu
jsme položili zateplovací vatu a
tímto zamezíme úniku tepla přes
strop. Zároveň odborná firma provádí výměnu starého kotle za nový, kondenzační. Také se provádí
izolace topenářských rozvodů ve
sklepních prostorech, kde místy
úplně chyběly. V polovině února
budou vyměněna okna a venkovní
dveře. Celá akce bude zakončena
výměnou těles topení a osazením
redukčních ventilů. Všechna tato
opatření mají jediný cíl – zlepšit
podmínky pro občany a pro provoz
zdravotního střediska, kde se ušetří nemalé prostředky na vytápění.
O omezení ordinačních hodin lékařů v souvislosti s rekonstrukcí budete včas informováni.
Začátek roku je vždy ve znamení
vypisování žádostí o různé dotační
tituly. Na rekonstrukci chodníku
v Jasmínové ulici jsem žádost již
podal, snad to tentokrát vyjde. Dále mám připravené žádosti na kulwww.kozlany.cz

turu a cestovní ruch. Všechno
z dotací vypisovaných Plzeňským
krajem.
V lednu se nám podařilo zpracovat
žádost o aktualizaci „Plánu rozvoje
vodovodů a kanalizací Plzeňského
kraje“ pro Kožlany. Bez této aktualizace nelze získat žádnou dotaci
na výstavbu vodovodu či kanalizace.
V současné době se dokončují
práce na projektu kanalizace, vodovodu, chodníku a parkovací plochy v Kralovické ulici okolo stavebnin.
Občanům Kožlan se musíme
omluvit za špatný stav některých
místních komunikací, např. ul. Větrná, Sportovní a ulice Za Vrchem.
Deštivé počasí a teploty nad nulou
tyto
nezpevněné
cesty
mění
v bahno. Snažíme se sice spravovat díry, ale dokud nebudou ulice
zpevněné asfaltem, situace se bude stále opakovat. Prosím tímto
občany o trpělivost. Až to bude
možné, tento problém se vyřeší
jednou provždy.
Podobná situace je i ve Dřevci,
kde je na silnici vedoucí přes obec
bahno a díry plné vody. Komunikaci zde znečišťují hlavně zemědělské stroje a SÚS Kralovice spravení silnice a opravu krajnic stále jen
slibuje. S oběma intenzivně jednáme na nápravě, ale výsledek zatím žádný.
Naopak velmi dobrá spolupráce je
s firmou BECKER. Svoz odpadu
probíhá bez problémů a sjednané
smlouvy jsou včas a beze zbytku
plněny. Pochvalu zaslouží i občané,
kteří třídí odpad. V třídění odpadu
si v Kožlanech i v obcích vedeme
dobře. Pořád je však co zlepšovat.
Nespokojenost naopak musím
vyjádřit s některými našimi spoluobčany, kteří venčí svoje psí miláčky (např. u dětského hřiště) a
které ani nenapadne po nich uklidit. Někteří zase nechávají psy
volně pobíhat a ti potom můžou
být nebezpeční pro náhodné ko-

lemjdoucí spoluobčany. Prosím a
žádám tímto o nápravu. Snad to
není nic, co by nešlo rozumně
s trochou snahy vyřešit. V tomto
roce instalujeme minimálně dva
další odpadkové koše pro „pejskaře“.
Spolková činnost se v měsíci
lednu soustředila hlavně na výroční
schůze. Valnou hromadu měli
sportovci TJ Kožlany a také hasiči
v Hodyni a v Kožlanech.
Na
valné
hromadě
hasičů
v Kožlanech jsme se rozloučili
s dlouholetou starostkou sboru
Alenou Foldovou, která na svoji
funkci rezignovala. Za práci, kterou pro kožlanské hasiče paní Foldová udělala, jí patří velké poděkování. Děkujeme! Paní Foldová i
nadále zůstává členkou našeho
SDH.

Nejvýznamnější kulturní událostí
měsíce byl 6. ročník plesu města
Kožlany. I tentokrát se ples vydařil. Hudební skupina „Sekvence“
hrála dobře. Program zajistily děti
z tanečního kroužku a jako tradičně svým vystoupením sál roztleskala taneční skupina „Osm tet“.
Tombola, ve které bylo 143 cen,
uspokojila snad každého účastníka
plesu. Poděkování patří všem organizátorům z kulturní komise,
účinkujícím a sponzorům naší
tomboly. Jmenovitě je sponzorům
poděkováno na jiném místě našeho zpravodaje.
Mgr. Vladimír Přibyl, starosta
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Výsledky projednání rady města na 1. zasedání konaném dne 27.01.2014
za účasti všech členů rady města
Rada bere na vědomí:
zprávy starosty a místostarosty,
diskusní příspěvky členů rady města
Rada schvaluje:
program 1. zasedání rady města;
poskytování stravného v dolní hranici sazby: 67,- Kč za 5 až 12 hodin cesty; 102,- Kč za 12 až 18
hodin cesty; 160,- Kč za déle než
18 hodin cesty; pro č.p. 141 z důvodu poruchy na rozvodu vody výpočet vodného pro období leden květen 2013 z průměrné spotřeby
vody za poslední tři roky, pro období červen - prosinec 2013 bude
použit zákonem stanovený paušál.
Stočné bude uhrazeno v plné výši.;
výpočet výše stočného z průměru
spotřeby vody za poslední tři roky
pro č.p. 410 z důvodu závady na
vodoměru; návrh rozpočtu neinvestičního příspěvku zřizovatele
pro ZŠ a MŠ Dr. E. Beneše, Kožlany na rok 2014; poskytnutí bezúčelného finančního příspěvku pro

Svaz tělesně postižených, místní
organizace Plasy, ve výši 750,- Kč;
smlouvy o výpůjčce sbírkových
předmětů uzavřené s Muzeem a
galerií severního Plzeňska Mariánská Týnice na rok 2014; nákup výtvarného materiálu a pomůcek na
kreativní tvoření s dětmi při kulturních akcích pořádaných v Kožlanech v celkové hodnotě 3 000,Kč; smlouvu o zřízení věcného
břemene IV-12-0003354/VB/7 na
pozemcích č. 816/1, 815/1 v k.ú.
Bohy uzavřenou s ČEZ Distribuce,
a.s.; dodatek č. 1 ke Smlouvě o
veřejných službách
v přepravě
cestujících na rok 2013-2018 pro
město Kožlany uzavřený s Vatrou
Bohemia s.r.o..
Rada souhlasí:
se zasíláním gratulací pro jubilanty
města Kožlany, a to od února
2014.
Rada nesouhlasí:
s připojením k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“.
Rada odkládá:

projednání žádosti o pronájem části louky v Hedčanech a požaduje
doplnění žádosti o identifikaci pozemku.
Rada neschvaluje:
poskytnutí finančního příspěvku
pro občanské sdružení Aragonit.
Rada pověřuje:
starostu k jednání o žádosti Plzeňského kraje o mimořádnou úhradu
nákladů za pozdní objednávku spojů na trati 162 ve výši 74 520,- Kč.
Pozn.:
Zveřejněna je upravená
verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů v platném znění.
Osobní údaje jsou v souladu s §
16, § 17 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení) v platném
znění, k nahlédnutí na Městském
úřadě.

Informace
Pošta Kožlany oznamuje, že od 6. 1. 2014 do odvolání bude otevřeno pouze od 13:00 do 16:30
Úhradu poplatků na rok 2014
je možné provést hotově do
pokladny MÚ v úřední dny od
6. ledna 2014 (pondělí, středa
7:30-12:00 a 12:30-17:00 hod.).
Poplatek za psa pro rok 2014
zůstává ve stejné výši jako v minulých letech. To znamená, že
obyvatelé Kožlan zaplatí za 1. psa
v rodinném domě 50 Kč, za dalšího
200 Kč a za psa v domě o více bytových jednotkách (bytovky) 200
Kč a za každého dalšího také 200
Kč. Za psa, kterého vlastní obyvatelé přilehlých obcí (Buček, Hedčany, Hodyně a Dřevec) je poplatek
Informace – i pro Vás ???
Na základě stížností občanů
chceme znovu upozornit všechny
majitele psů na jejich povinnosti. jako je například úklid výkalů,
venčení na vodítku, popřípadě

30 Kč, za dalšího 50 Kč, v bytovce
50 Kč a za dalšího také 50 Kč.
Poplatek za svoz odpadu pro
rok 2014 je pro trvale bydlící osoby 500 Kč za jednu osobu. Pro dítě
do 10ti let věku je cena 300 Kč. V
domě, který není trvale obydlen,
zaplatí jeho majitel také 500 Kč.
Trvale bydlící občané v rodinných
domech obdrží známky na popelnice, majitelé rekreačních objektů
pytle na svoz odpadu. V případě
zájmu si mohou majitelé nemovitostí bez trvalého pobytu doplatit
do výše ceny známky, o kterou by
měli zájem.
s košíkem, a podobně. Každý by
měl svého psa zvládat.
Samozřejmost???
Pro někoho ano, pro jiného ne.
Pak budeme stále šlapat do nepříjemně páchnoucích hromádek, budeme se bát jít na procházku za

Oba poplatky lze zaplatit hotově v pokladně MÚ do konce
února 2014, po tomto datu budou rozeslány složenky. Známky a pytle na svoz odpadu budou
vydávány na základě předložení
zaplacené složenky.
Předplatné Zpravodaje 2014 je
96 Kč a je možné jej uhradit rovněž v pokladně města. Zpravodaj
by měl být zaplacen do konce ledna 2014. V následujícím měsíci
obdrží Zpravodaj pouze občané,
kteří jej budou mít zaplacený.
humna, aby si s námi něčí volně
pobíhající pes nechtěl „ hrát“.
Dokud nedojde k nepříjemnosti,
nikoho nenapadne, že se pak
všechno řeší u přestupkové komise
nebo trestním oznámením.

Zdravotní středisko Kožlany – důležité upozornění
Od 17. 2. 2014 (přibližně 14 dní) bude z technických důvodů-rekonstrukce a stavební práce omezen provoz některých ordinací, a proto žádáme občany, aby sledovali informace ve vývěskách po Kožlanech nebo
se informovali přímo u lékařů.
www.kozlany.cz
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Lékařská služba první pomoci pro Plzeň-sever od 1.1.2014
Jedná se o ambulantní péči, která je poskytována pacientům při náhlé změně zdravotního stavu nebo zhoršení
průběhu onemocnění.
Lidická 27, 305 33 Plzeň (Lochotín) – pro dospělé
Telefon : 377 330 131
Ordinační hodiny: Po-Pá 18:00 - 6:00 hod.
So, Ne, Svátky 6:00 - 6:00 hod. (nepřetržitě)
Dostupnost: zastávka tramvaje č. 1 – U Gery, parkoviště - Alej Svobody
V sousedství pohotovostní lékárna
Dětská lékařská služba : Nemocnice u Sv. Jiří, Plzeň (beze změn)

Kralovice – pouze „rychlá“ záchranná služba první pomoci !!!
Z NAŠÍ ŠKOLKY A ŠKOLY
Z naší školy a školky
Dříve než se rozepíši o tom, co
se bude dít ve škole v novém roce,
bych se ještě rád ohlédl a přiblížil
Vám akce školy na konci roku loňského.
Přípravy na „advent“ pro děti ze
školy a školky začaly jako každý
rok zpíváním u vánočního stromečku a jarmarkem. Potom už vše
směřuje k Vánocům. I když se
před zimními prázdninami často
zkouší a píší se písemky, škola už
pro mnoho dětí ustupuje do pozadí. Žáci devátého ročníku si připravili krásné převleky a své mladší
kamarády postrašili 5. prosince jako čerti. Mikulášská nadílka se povedla a byla příjemným zpestřením
čtvrtečního dopoledne.
Ve středu 11. prosince proběhla
ve školce vánoční besídka. Tentokrát jsme jí rozdělili podle tříd.
Myslím si, že toto řešení bylo celkem povedené. Rodiče se už nemuseli tlačit v jedné „vydýchané“
třídě a po skončení měli více času
věnovat se svým dětem a rozbalit
si s nimi první dárky. Naštěstí nemáme ve školce žádné sourozence
ve více třídách a rodiče nebyli postaveni před volbu, které ze svých
dětí zklamou. I tento problém se
budeme snažit do budoucna vyřešit.

Poslední dva dny před zimními
prázdninami jsme pojali netradičně. Ve čtvrtek se nám ve škole
znovu po dvou letech předvedl se
www.kozlany.cz

svými kouzly a iluzemi kouzelník
Jan Vaidiš z Rakovníka. Představení mělo velký úspěch a všem přítomným se líbilo. Na představení
navazovala páteční přednáška pana Vaidiše o kouzelnické profesi a
o jeho setkání s kouzelnickými
špičkami v Las Vegas. Na přednášku potom navazovala diskotéka
v tělocvičně. V odpoledních hodinách se děti pod vedením Mgr. Jaroslava Berbra zúčastňují již tradičního zpívání v kožlanském kostele. Všem, kteří svým hodinovým
programem zpříjemnili poslouchajícím advent, děkuji za předvedené
výkony.

Nyní se už ale musíme soustředit
na úkoly, které před nás staví rok
2014. Zimní počasí si dává na čas
a tak se můžeme s dětmi plně věnovat práci.
Již 15. ledna proběhl ve škole
zápis žáčků, kteří po prázdninách
v září nastoupí do 1. třídy.
K zápisu se dostavilo 17 dětí. Jako
loni i letošní rok se obešel bez četných odkladů, takže by k nám mělo ve školním roce 2014/2015 nastoupit cca 15 prvňáčků. Výsledky
zápisu budou zveřejněny 10. února
na stránkách školy a na nástěnce
v mateřské škole. Připomínám, že
seznam přijatých dětí bude zveřejněn pod číselnými kódy, které
každý rodič obdržel při zápisu.
Příští rok chystáme drobnou změ-

nu v termínu zápisu. Aby měly děti
ve školce více času na procvičování
činností potřebných k zápisu, posuneme ho až po vysvědčení na
první únorový týden.

Zápis dětí do mateřské školy
proběhne 12. března.
Na konci ledna jsme rozdali žákům vysvědčení, která jsou obrazem jejich snažení v prvním pololetí a 31. 1. už nás čekají jednodenní pololetní prázdniny. Když už
se zmiňuji o prázdninách, jarní
jsou vyhlášeny od 3. 3. do 9. 3.
2014 a velikonoční na 17. a 18.
dubna 2014. Tyto prázdniny se netýkají dětí navštěvujících mateřskou školu, která bude v provozu.
Co nás ještě čeká v nejbližší budoucnosti? Snad se již počasí
umoudří a dovolí nám věnovat se
zimním
radovánkám
v podobě
bruslení na hřišti u školy. Také bychom potřebovali, aby se zlepšily
sněhové podmínky na horách. Žáky sedmého ročníku doplněné o
zájemce z vyšších tříd čeká od 16.
února lyžařský kurz v Telnici. Kurz
je součástí našeho školního vzdělávacího programu. Přejme tedy
Kožlanský zpravodaj 2 /2014
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dětem příjemný pobyt a ideální
sněhové podmínky.
Na závěr bych chtěl ještě všem,
kdo se o školu zajímají, připome-

nout naše webové stránky http://zsamskozlany.webnode.cz/.
Najdete tam mnoho důležitých informací o naší činnosti, kontakty

BASKETBAL STARŠÍ DÍVKY – OKRESNÍ KOLO
Přestože je 24. leden, musím ještě dodatečně
vzpomenout na 10. prosinec minulého roku. To naše
škola společně s DBK pořádala okresní kolo starších
dívek v basketbale škol. Na turnaj přijelo nezvykle
šest týmů: ZŠ Kralovice, ZŠ Horní Bříza, ZŠ Město
Touškov, ZŠ Zruč-Senec, Gym. Plasy a naše škola.
Tým jsme poskládali z žákyň celého II. stupně, neboť
deváťaček a osmaček máme málo. Hrát se začalo
v 9°° a náš tým porážel jednoho soupeře za druhým,
navíc poslední dva zápasy jsme hráli bez naší nejlepší
hráčky R. Slabé! Ve 14°° se vyhlašovaly výsledky a
není divu, že našim hráčkám visely na krku zlaté medaile. Odměnou pro naše hráčky bude účast
v krajském kole a věřím, že se jim bude opět dařit.
Závěrem bych chtěl poděkovat za skvělou hru i reprezentaci školy a města všem hráčkám: R. Slabé, K. Sivákové, A. Fialové, P. Fantové, T. Černé, B. Špačkové,
A. Kleisslové, L. Zímové a bezchybným zapisovatelům
u stolku rozhodčích J. Berbrovi a N. Součkové.
Byl to krásný sportovní zážitek se šťastným koncem
pro Kožlany - HOLKY DĚKUJEME !!!

na vedoucí pracovníky a mnoho
dalších odkazů a aktualit.
Mgr. Jaroslav Švarc

Mgr. Jaroslav Berbr

SPOLKY
Šikulky z Kožlan
Leden je za námi. Únor je krátký, za chvíli je březen a bude tu
jaro. Takhle to máme naplánované. Snad to vyjde.
My se zatím snažíme udělat seznam kreativního tvoření. Pozvali
nás na několik míst. Vymýšlíme, co
připravíme pro děti a jejich mamky.
Na netu se objevilo za poslední
rok tolik obchodů, které nabízí
pomůcky, materiály, knihy a časopisy se zaměřením na hobby, kreativní tvoření. Je z čeho vybírat.
Ale my se také zaměřujeme na
recyklaci. Máme radost, když při-

jdeme na něco, z čeho by se dalo
vytvářet něco, co se dá dál používat.
V tomto období se dá u televize
háčkovat, plést, vyšívat. Jsou to
tradiční ruční práce, které i nám
udělají radost. A co vy? Také to
zkusíte? Teplé ponožky, nebo šála
s čepicí, zahřeje i potěší obdarovaného. Návody najdete v časopisech, v knihách nebo na internetu.
Kreativní vytváření může zabavit
celou rodinu. Někoho baví práce s
papírem, dřevem, textilem, vlnou.
Teď je na to ta správná doba.

Město Kožlany děkuje sponzorům za jejich příspěvky do
tomboly na 6. plese města!
Sponzoři plesu města Kožlany

Golf Podbořánky
HK Novum Kralovice
JAFRA Plzeň
Kadeřnictví Lucka Kostková
Keramo Kožlany
Kulhánková Ivana - kadeřnictví a relax
Koutská Dana – masáže
Kožíšková Olga – kosmetické studio
Květinářství Houdková
K + K Kulhánek Dřevec
město Kožlany
Mlýn Čistá
Myslivecké sdružení Kožlany
PM centrum – Král
Přibyl Vladimír Mgr.

Přejeme vám, hezké chvíle při
kreativním vytváření.

Šikulky z Kožlan

KULTURA

AGROWEST Kožlany
AQUATEST Praha
BECKER Kralovice
BR Progress Kožlany
Bushman Plzeň
Cepek Pavel – výroba medu
DBK Kožlany-Kralovice
Digitální centrum s.r.o. Plzeň
DK zemědělská Dřevec

Potraviny - Hanzlíková
P.V.A. systems – Ing. Oldřich Mudra
Restaurace“U Rudolfa“ Plasy
ROAL-čerpací stanice Kožlany
Soukromá farma Babuška
Staněk elektro
Stavebniny - Správka Jaromír
Šimice Milan – opravy traktorů
Truhlářství Urban
Tupá Hana
Týmr Zdeněk
Vojenice – jatka
V + L Kulhánek Dřevec
Zemanová Jitka – pedikúra

Citát měsíce
„Pokud je nejlepším přítelem člověka jeho pes, tak se ten pes dostal do obtíží.“
Edward Abbey
www.kozlany.cz
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Jaké to bylo na VI. plese města Kožlany?

Kulturní komise připravila zájezd
na divadelní představení

„Adéla ještě nevečeřela“
9.února 2014 Komorní divadlo Plzeň
odjezd autobusu ve 12,45 hod.
jede se na odpolední představení od 14,00 hod.
Vhodné i pro děti.
Super cena 240 – 270 Kč i s dopravou
Jiří Brdečka, Oldřich Lipský,
Radek Balaš, Ondřej Brousek
muzikál podle stejnojmenného filmu

Muzikál Adéla ještě nevečeřela se ke své filmové
předloze hrdě hlásí a řadu proslulých momentů věrně
zachovává. Přidává ovšem mnoho nového a diváci se
dočkají i překvapení v podobě zpívající a tančící Adély,
která se má ke svému zločinnému stvořiteli
s přítulností takřka milostnou. Plzeň bude třetím městem, v němž na jeviště vstoupí Nick Carter, komisař
Ledvinka, baron von Kratzmar, líbezná Květuška a
další rázovité postavičky příběhu. Hravé a vtipné Balašovy texty inspirovaly Ondřeje Brouska k vytvoření
jiskřivé hudební partitury, která si pohrává s citacemi
ze slavných broadwayských muzikálů i s nostalgickým
nádechem hudby „filmů pro pamětníky“.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Z činnosti Městské knihovny
Ze statistického ročního přehledu o knihovně uvádím pár čísel: Registrovaných čtenářů ve sledovaném období bylo
322, z toho dětí do 15 let 152. Celkem navštívilo knihovnu fyzicky
3443 návštěvníků a 750 uživatelů
na webových stránkách. Mírný pokles byl zaznamenán v návštěvnících využívající internet v knihovně.

www.kozlany.cz

Většina obyvatel města má již internet doma a v loňském roce bylo i méně agenturních zaměstnanců v
Amagasaki, kteří internet hodně využívali.
Stav knihovního fondu – v loňském roce se knihovní
fond rozrostl o 313 knih, jednak z nákupu a pak také
z darů našich čtenářů. Vyřazeno bylo 85 knih. Celkem
najdete v knihovně 15 405 knih, z toho 4056 naučných, 11 341 beletrie a 8 zvukově obrazových nosičů.
Volný výběr je obohacen o výměnné soubory, které
dovážím z knihovny v Kralovicích. Knihovna odebírá
27 periodik.
Kožlanský zpravodaj 2 /2014
strana - 5 -

Výpůjčky – celkem bylo uskutečněno 10146 výpůjček, z toho naučné literatury pro dospělé 1986, krásné 4343, naučné dětské 39 a krásné dětské 1121.
Výpůjčky periodik činily 2657 svazků.
Další forma výpůjček je uskutečňována prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby. Naše knihovna
obdržela 4 požadavky, které byly kladně vyřízeny a
160 požadavků jsme zaslali jiným knihovnám. Velmi
dobrou spolupráci máme s Městskou knihovnou v Kralovicích a se Studijní a vědeckou knihovnou v Kladně.
Požadavky zasíláme i Národní knihovně v Praze a SVK
v Plzni.
Městská knihovna v Kožlanech má čtyři pobočky –
knihovnu v Hedčanech, Dřevci, Bučku a v základní
škole. Knihovny na vesnicích nemají svůj vlastní fond,
knihy jsou dováženy z městské knihovny. Na vesnických knihovnách bylo vypůjčeno 902 knih a časopisů.
V loňském roce se v knihovně uskutečnily dvě výstavky – Kožlanských spisovatelů a Vánoční zvyky a
tradice. Jedna výstavka byla připravena pro základní
školu ke 100. výročí založení.
Na letošní rok plánuji výstavku kožlanských malířů
a výtvarníků a výstavku k rybníku Vožehák, kterou
bych ráda obohatila o besedu. Pokud by měl někdo
materiály a fotografie, které by mohl poskytnout (zapůjčit), budu moc ráda.

Další akce, které se v knihovně uskutečňují, jsou
pořádány ve spolupráci se základní školou a školní
družinou. Jsou to pravidelné tematické návštěvy, nebo Noc s Andersenem, při které děti v knihovně
přespávají.
Čtenáři si zvykli na velikonoční a adventní tvořivé
odpoledne, ve kterých bych ráda pokračovala i v dalších letech.
Také v loňském roce došlo na vylepšení prostor
knihovny. Byla vybílena a vytapetována půjčovna, časopisy byly přestěhovány do klidové zóny k beletrii.
Všechna futra na chodbě byla natřena stejným hnědým nátěrem a v závěru roku jsme opatřili dvojici regálů kolečky, aby je bylo možno snadno přemístit.
Hned na začátku nového roku byly dokoupeny police
do stávajících regálů a tím vzrostl prostor k uložení
knih o 18,5 metru. Stále je co vylepšovat jak
v prostorách knihovny, tak ve službách pro čtenáře.
V loňském roce jsem vypracovala grant z programu
VISK na inovaci knihovního systému. Na vyhodnocení
teprve čekáme. Všichni čtenáři mají u nás dveře dokořán. Čtenářský poplatek na rok je symbolických 50
Kč, děti neplatí.
Na nové i stávající čtenáře se těší knihovnice
Hana Tupá

SPORT
DBK Kožlany – Kralovice
Soutěže pokračují a my bojujeme na všech frontách. Naše
nejmladší čeká pouze poslední kolo
základní části a pak tři nadstavbové turnaje s přípravkami Plzně. Ty
www.kozlany.cz

se budou hrát již pouze ve velkém
basketu a čunču si schováme na
tréninky a případně na nějaký jarní
turnaj. V případě postupu DBaK a
BK Holýšov na Národní finále dopl-

níme tato spřátelená družstva a
pojedeme s nimi na vrcholný turnaj.
Kategorie mladší žákyň U14 má
za sebou polovinu extraligové čásKožlanský zpravodaj 2 /2014
strana - 6 -

ti. Po smolných prohrách prvního
dvoukola v prodloužení v Jičíně a
na Slovance jsme hostili BK Českou Lípu a Slovan Litoměřice netradičně v Holýšově. Toto domácí
prostředí jsme pro tyto zápasy
zvolili jako poděkování klubu BK
Holýšov za spolupráci a samozřejmě také jako propagaci basketbalu
v Holýšově, tak aby mladé adeptky
basketbalu viděli, že mají při tréninkové píli a podpoře rodičů perspektivu svého sportovního růstu
v našem projektu DBaK.
Po polovině extraligové nadstavby
je již jisté, že nám tentokráte postup do play-off neunikne. Další
zápasy určí z kterého místa do vyřazovacích bojů půjdeme a naznačí, zda je splnitelný náš cíl – postup na MČR.
Starší žákyně U15 mají za sebou
také dva víkendy extraligy. Oba
byly bohužel s pasivním skore, ale
relativně nízké prohry jsou oproti
loňské účasti ve stejné fázi soutěže
pozitivní a dívky vědí, že se soupeři ze špičky basketbalu této kategorie se dá hrát. V dalším pokraŽeny
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

BCM Sokolov
BaK Plzeň B
BK Sokolov
BSK T. Kraslice
TJ Sj Tachov
BK Klatovy
TJ S. Toužim

16
15
13
13
11
11
9

8. DBK K-K
8
Mladší žákyně – Ž ExL
1. HB basket Praha
2. Basket Slovanka

18
18

3. DBaK

17

4.
5.
6.
7.
8.

BK Česká Lípa
BSK TJ Jičín
BA Sparta Praha
BK Strakonice
TJ Slovan Litoměřice

16
15
14
12
10

čování se budeme snažit urvat nějakou výhru.
„Béčko“ starších žákyň se dočkalo své první výhry. Jelikož se nám
v nadstavbové části podařilo zajistit pro obě družstva stejná losovací
čísla, tak domácí zápasy hrají obě
družstva starších žákyň ve stejných víkendech. Tak mohou divizní
družstvo posílit „pendlové“ z extraligového družstva. Tuto možnost
jsme využili při domácím zápase
proti Levhartkám Chomutov a do
divize nastoupila Simona Sklenářová, Rozárka Slabá i Andrea Fialová. Kromě toho, že posílily obranu, tak výrazně vzrostla efektivita
útoku. A poté, co se Simona s 34
nastřílenými body stala rekordmankou kola, byla první výhra divize na světě.
Kadetky U17 hrají druhou polovinu své základní části jako přes
kopírák s tou první. Toho, koho
jsme dokázali v první polovině porazit, toho zatím porážíme i v té
druhé. Bohužel se nám zatím nepodařila žádná vítězná odveta za
prohry v první polovině. A do důsledku se nám již ani nepovede.

Juniorky - DL
1. TJ Jablonec n. N.
2. Sokol H. Králové B
3. BK Brandýs n. L.
4. Sokol Kladno
5. TJ Sn Litoměřice
6. Sokol Nusle
7. BK Prosek
8. Basket Poděbrady
9. DBaK
10. BK Kralupy junior
11. BC Benešov
12. Sokol Nová Paka

31
27
27
27
26
25
25
24
20
19
18
16

Čekají nás poslední čtyři zápasy a
to se soupeři, které jsme všechny
v první polovině porazili. Budeme
se snažit alespoň výhry zopakovat.
Když se nám to povede, tak si poprvé v historii zahrajeme i play-off
dorostenecké ligy. Cílem stále zůstává vyhnout se play-out.
To se bohužel již nestane juniorkám – ty mají účast v play-out víceméně jistou a budou se snažit
v této soutěži uhrát jedno z prvních dvou míst, které zajistí setrvání v dorostenecké lize bez nutnosti hrát jarní kvalifikaci.
Poslední kategorií, kterou obsazujeme, jsou ženy v Oblastním
přeboru. Ani dva lednové zápasy
neskončily výhrou. Potěšením je,
že se rozdíl ve skóre oproti loňským zápasům neustále zmenšuje.
Hráčky pracují jak na trénincích,
tak individuálně na fyzičce. Také
mírně posilujeme v hráčském kádru, takže věříme, že ta první výhra
je již za dveřmi.
Níže Vám přinášíme tabulky ligových soutěží a OP žen.

Kadetky - DL
1. TJ Jablonec n. N.
2. BK Prosek
3. BK Brandýs n. L.
4. Aritma Praha
5. DBaK
6. Sokol Nusle
7. TJ Sokol Kladno
8. TJ Slovan Litoměřice
9. BK Klatovy
10. HB basket Praha
11. USK Praha B
12. BC Benešov

J. Buňka
34
33
31
29
27
27
27
25
25
23
23
20

Starší žákyně – Ž ExL
1. TJ OP Prostějov
2. Basket Slovanka
3. Sokol H. Králové
4. BK SŠMH Brno
5. SBŠ Ostrava
6. BK Pardubice
7. BK Česká Lípa
8. BLK Slavia Praha
9. BK Baník Most
10. BK Brandýs n. L
11. KARA Trutnov
12. DBaK

18
18
17
16
16
16
16
14
13
13
12
11

FC Olympie Kožlany
Fotbalový oddíl oznamuje, že jsou stále v prodeji
klubové nástěnné kalendáře (formát A4, cena 200,Kč).
V případě
zájmu
prosím
kontaktujte
J.Švamberga, příp. vzkažte po kterémkoliv hráči nebo
funkcionaři.
Příprava - muži (zimní turnaj v Horní Bříze):
neděle 2. 2. Kožlany - Vejprnice
12:00 hod.
sobota 15. 2. Horní Bříza B - Kožlany 12:00 hod.
neděle 21. 2. Kožlany - Dolní Bělá
16:00 hod.
neděle 2. 3. Nekmíř - Kožlany
16:00 hod.
TJ Kožlany pořádá

MASOPUST
v úterý 4. března 2014
Tradiční průvod masek městem
Sokolovna – maškarní taneční zábava
Hudba: Šlapeton
www.kozlany.cz
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ANKETA
Ti, kteří navštěvují naše webové stránky, si jistě
všimli, že její součástí je i anketa.
V prvním měsíci roku 2014 jsme se Vás ptali, Co od
roku 2014 očekáváte?

Výsledky ankety za měsíc leden:

Anketní otázka na měsíc únor zní:
Třídíte odpad a uklízíte po svých pejscích při venčení?

Nová anketa byla spuštěna 1. 2. 2014
Příspěvky do zpravodaje můžete zaslat v digitální podobě na email: kozlansky.zpravodaj@seznam.cz nebo doručit osobně v psané či tištěné formě na MěÚ (pí Denková)
nejpozději do 25. v měsíci.
Obrázky a fotografie v samostatném souboru jako přílohu Vašeho příspěvku (nikoli vložené do wordu).Příspěvky nepodléhají jazykové ani obsahové korektuře.
Vydává Městský úřad Kožlany, Pražská 135, 331 44 Kožlany, tel. 373 396 613, IČO 257958. Povoleno MK ČR – MK ČR E 12273. Vychází 12x ročně jako měsíčník. Cena jednoho výtisku 8,- Kč, roční
předplatné 96,- Kč a poštovné, pokud je zasílán poštou. Volný prodej 9,- Kč

www.kozlany.cz
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